
េហតុអ្វីបានជាពិស
របស់ពស់ ថ្លាន់្រតូវ
បានបាត់បង?់
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មាននារីវ័យេក្មងម្នាក់ដ៏្រសស់ស្អាតនិង
បុរសវ័យេក្មងម្នាក់ដ៏សង្ហារស់េនៅក្នុង
ភូមិមួយឯជនបទក្នុង្របេទសកម្ពុជា។
ពួកេគបាន្រសឡាញ់គ្នាេហើយេរៀបការ។
ពួកេគរស់េនៅេដោយសុភមង្គល
្រពមទាំងែថរក្សាគ្នាេទៅវិញេទៅមក។
េមឃភ្លឺ្រសលះបន្ទាប់ពីេភ្លៀងធ្លាក់
មួយរយៈធំ។ បន្ទាប់ពីេភ្លៀងប្តី្របពន្ធ
េនះបានេដើរេលើផ្លូវភក់ និងេដើរេទៅផ្ទះ
ឪពុកម្តាយរបស់ពួកេគ។ េនៅេលើផ្លូវ
ភក់បានបន្សល់ទុកេនៅស្នាមបាតេជើង
របស់នាក់ទាំងពីរេដោយេមើលេឃើញ
យ៉ាងច្បាស់។ េពលេនោះេហើយ។
្រគាន់ែត្រកលាស់អណ្ដាតវាេទៅេលើ
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ដីែដលមានស្នាមេជើងមនុស្សណា
អ្នកេនោះនឹងស្លាប់េដោយសារពិសយ៉ាង
សាហាវ ខណៈេនោះពស់ថ្លាន់ក៏បាន
បង្ហាញខ្លួន។ បន្ទាប់មកកូន្រកមុំដ៏
្រសស់ស្អាតេនោះក៏បានស្លាប់េដោយសារ
វាបាន្រកលាស់អណ្ដាតពិសរបស់វា
េទៅេលើស្នាមេជើងែដលកូន្រកមុំបាន
េដើរឆ្លងកាត,់ រំេពចេនោះកូន្រកមុំក៏បាន
ស្លាប់បាត់េទៅ។
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កូនកំេលោះែដលបានបាត់បង់កូន្រកមុំ
របស់ខ្លួនេ្រកោយេរៀបកាមិនយូរប៉ុន្មាន
េនោះ មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង។
កូនកំេលោះបានយំពីរបីៃថ្ង េហើយ
បានេរៀបចំពិធីបុណ្យសពេដើម្បីេធ្វើ
ឱ្យ វិញ្ញាណក្ខន្ធកូន្រកមុំបានេទៅកាន់
សុគតិភព។ អ្នកភូមិបាន្របមូលផ្តុំគ្នា
េនៅពិធីបុណ្យសព។
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សត្វពស់ែដលបានេឃើញេរឿងេនះ
បានសាកសួរេទៅសត្វដៃទេទៀត។
”េហតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងេនះ ្របមូល
ផ្តុំគ្នាសប្បាយចិត្តដូេច្នះ?” ។ សម្លឹង
េមើលេទៅមនុស្ស្របមូលផ្តុំគ្នាេដើម្បី
កាន់ទុក្ខចំេពោះការស្លាប់របស់កូន្រកមុំ
និងការែថរក្សាពិធីបុណ្យសពេនោះ
ពស់បានយល់្រចលំថាជាការេធ្វើពិធី
ជប់េលៀងេនៅក្នុងភូមិេនះេទៅវិញ។
”ពិធីជប់េលៀង? ចង់មានន័យថាេម៉ច?
” ទន្សាយនិងកូនកណ្ដុរែដលេនៅែក្បរ
ភ្ញាក់េផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងេហើយេឆ្លើយថា ”អ,ូ
កូន្រកមុំបានស្លាប់ែមនប៉ុែន្ដ ខ្ញុំ គិតថា
្របជាជនមិនភ័យខ្លាចេទេ្រពោះ ពិស
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របស់ឯងមិនកាចសាហាវដូចអ្វីែដល
បានគិតេទេមើលេទៅ” ។ ’្របសិនេបើជា
តិពិសរបស់ឯងកាចសាហាវែមន,
មនុស្ស្រគប់គ្នាភ័យខ្លាចឯងេហើយ
ច្បាស់ជា្រគប់គ្នាភ័យញ័រសង្ងំេនៅក្នុង
ផ្ទះមិនខាន។ ្របមូលផ្តុំគ្នានិយាយពី
សារធាតុពិស ឯងេខ្សោយមិនមានអ្វី
អស្ចារ្យេទ’
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ពស់ថ្លាន់ែដលែតងែតចង់ក្លាយជាេស្ដច
ៃនសត្វេនោះ ក៏ធ្លាប់្របាថ្នាថា មនុស្ស
និងសត្វមានការភ័យខ្លាចចំេពោះខ្លួន
ឯង, េហើយភ័យញ័រ េហើយទទួលការ
េគោរពែដលេគែតងគិតខុសកន្លងមក
ពស់ ថ្លាន់បានគិតរួចេហើយ។ េបើេស្តោះ
ពស់ពិសែដលមានេនៅក្នុងរាងកាយ
របស់េយើង េតើមនុស្សនឹងភ័យខ្លាច
ញ័រេហើយឱ្យកិត្តិយសេយើងេទ? ពស់
ថ្លាន់បានដកដេង្ហើមែវង្របឹងខ្ជាក់ពិស
េចញអស់ពីលទ្ធភាពតាមែដលវាអាច
េធ្វើបាន។ ’អាអាអាអាអាអា’ ពិសបាន
បាញ់េចញមកពីមាត់ពស់ ថ្លាន់។
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’ពស់ ថ្លាន់កំពុងែតខ្ជាក់ពិសរបស់
វា!’ សត្វជាេ្រចើនមានការភ្ញាក់េផ្អើល
យ៉ាងខ្លាំងែដលបានេឃើញនូវសភាព
ែបបេនះ។ ឃ្មុំ ែដលមិនមាន ពិស,
ែក្អប,សត្វពស់និង្រតីថន ពួកវាបាន
ចូលេទៅែក្បរពស់ ថ្លាន់។ សត្វទាំងេនោះ
បានបឹតយកជាតិពិសរបស់ពស់ ថ្លាន់
សត្វឃ្មុំែដលមានែតទឹកមាត់ក៏ចាប់េផ្តើម
មាន្រទនិចមួយផងែដរ, ែក្អប ,សត្វ
ធម្មតា និង្រតីថនែដលគ្មាន្រសកា
ពួកវាសុទ្ធែតទទួលបានពិសទាំងអស់។
េតើពស់ ថ្លាន់ែដលបានបាត់បង់ពិស
េនោះក្លាយេទៅជាែបបណា? ្រតូវបាន
េគនិយាយថាចាប់តាំងពីជាតិពិសបាន
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បាត់បង់វាក៏បានចូលេទៅរស់េនៅេដោយ
េស្ងៀមស្ងាត់េនៅក្នុងៃ្រព។



9

���� |호렝그림 |정은
주정리

저는캄보디아에서태어난렉
가나라고합니다. 한국에산지
는 11년되었습니다. 지금은
다시캄보디아에서살고있습
니다. 저는도서관에서책읽는
것을아주좋아합니다. 그래서
캄보디아의재미있는이야기
들이한국에많이소개되었으
면좋겠다는바람을늘품어왔
습니다. 이번제이야기가수록
되어많은국내이주여성에게
는희망을,이야기를읽는독자
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들에게는캄보디아의이야기
를전하는좋은기회가되길바
랍니다.
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រហូតមកទល់េពលេនះអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្របានរុករកចំេណះដឹង,ុ្របាជ្ញានិង
បេច្ចកវិទ្យាទំេនើបែតមិនអាចរកេឃើញ
ភពេផ្សងែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
ដូច�ភពែផនដី�េឡើយ។ែតមនុស្ស
ទាំងេនោះមិនបានឈប់រកភពេផ្សង
ែដលមានជីវិតរស់េនៅដូចេទៅនិង
ភពែផនដីនុះេឡើយ។ គ្មាននណា,និង
គ្មានក្បួនណាែដលអាចរាប់ផ្កាយ
ជាេ្រចើនៃនភពនិមួយៗេឡើយ។ែតភព
ែដលមនុស្សរស់េនៅបានគឺភពែផនដី
ែតមួយគត,់ អស្ចារ្យបំផុត
ពិតណាស់អារម្មណ៍រំជួលចិត្តនូវ
េពលែដលបានដឹងនិង។ពិេសស
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េនៅេពលបានេធ្វើការជាមួយនារី្របេទស
េផ្សងៗេនៅជុំវិញពិភពេលោកែដល
មក្របេទសកូរ៉រឹតែតទទួលអារម្មណ៍
រំជួលចិត្តបំផុត។ភពែផនដីែតមួយ
េទោះេយើងជាជនជាតិណាក្តីែត
ជា�្រគួសារែផនដី�។ ្រគួសារ្រតូវ
ទុកចិត្តគ្នា,ពឹងែផ្អកេលើគ្នា,និងជួយគ្នា
េទៅវិញេទៅមក។ ្រគួសារគឺេអោបមុនេគ,
េសើចដាក់មុនេគ,និងលះបង់េអោយ
មុនេគ។ ្រគួសារគឺរួមទុកជាមួយ
គ្នា,ជំនះការលំបាកជាមួយគ្នា,្រតូវ
េដើរេទៅជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំេកោតសរេសើរដល់អស់អ្នកែដល
បានសរេសរស្នាៃដដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈ
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ការងារេសៀវេភៅកុមារ”រួមទាំងគ្នា រួម
ទាំងអស់គ្នា”។េដោយសារែតអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់េនោះសុទ្ធែត្រតូវចិញ្ចឹម បីបាច់
កូន,្រតូវេធ្វើកិច្ចការផ្ទះ,េមើលែថបេ្រមើ
រមនុស្សចាស់ក្នុងផ្ទះ,និងេធ្វើការងារ
ជាេដើមេទោះបីជាមានការេនឿយហត់
យ៉ាងណាក្តីក៏បានបញ្ចប់កាងារបាន
េជោគជយ័។ពិតជាមិនងាយ្រសួល
េឡើយសំរាប់ការសរេសរជាភាសាកូេរ៉
សំរាប់អ្នកមិនទាន់ច្បាស់េទៅនិងភាសារ
េនៅេឡើយ។ យ៉ាងណាក្តីការសរេសរ
បង្កប់ឥទ្ធិពលែដលមិនអាចេ្របៀបេទៅ
និងការនិយាយរាប់រយដង។ ឥទ្ធិពល
បង្ហាញេអោយេឃើញច្បាស់េនៅចិត្តគំនិត
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ឥទ្ធិពលៃនសមាសសភាពក្នុងការ
្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដ៍ៃទ
ឥទ្ធិពលក្នុងការអប់រំកូនេអោយបាន
ល្អ មានឥទ្ធិពលទាំងអស់េនះ ខ្ញុំសូម
ជំរុញឱ្យគេ្រមោងេនះេកើតមានេឡើង
រឹតែតេ្រចើន,ែដលផ្តល់េមោទនភាពនិង
ក្តីសង្ឃឹមដល់្រស្តីចំណាក្រសុកជាេ្រចើន
និង្រគួសាររបស់ពួកេគ។ អ្នកនិពន្ធ,ណូ
ក្យ៉ងសុីល
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